Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 11.04.2019 по 18.04.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
7
0
2
Не з вини:
3
1
2
ВСЬОГО:
10
1
4
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
0
1
Не з вини:
3
0
2
ВСЬОГО:
6
0
3
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
9
5
4
- наїзди на сторонніх
9
5
4
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
0
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
6
0
0
ВСЬОГО:
15
5
4

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Травмовано

12

0

2

1

0

0

1

0

0

14

0

2

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0
Неліцензований

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Автомобільний транспорт ДТП за період з 11.04.2019 – 18.04.2019

11.04.2019
15:30

На вул. Леся
Курбаса поворот на
вул. Морозенка
в м.Тернополі

11.04.2019
21:03

На вул. Вадима
Гетьмана,
в м. Києві

11.04.2019
14:30

На вул. Сумська
у м. Харкові

11.04.2019
18:00

У с .Райгород
Вінницької області

1

2

3

4

Водій автобуса I-ВАН, здійснюючи перевезення 14
пасажирів за міським маршрутом № 19, при виїзді з
другорядної дороги на головну, включив лівий показчик
повороту, а повернув вправо врезультаті чого здійснив
зіткнення з автомобілем Акура-HD-X
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Преміум-430,
термін дії не обмежений, порушив правила розвороту, не
врахував габарити транспортного засобу та допустив
зіткнення з легковими автомобілями Ніссан-Тііда та
Тойота-Королла
Водій автобуса І-Ван-А07А1-30, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом № 78 не впорався з
керуванням та здійснив наїзд на припаркований на правому
узбіччі легковим автомобілем Мазда-3
Водій
вантажного
автомобіля
ДАФ-ТН-105ХФ,
здійснюючи перевезення дизельне пальне не впорався з

5

6

7

8

13.04.2019
13:20

14.04.2019
16:00

14.04.2019
09:15

15.04.2019
19:40

16.04.2019
21:00
9

17.04.2019
08:00
10

11

16.04.2019
18:30

керуванням зїхав у кювет де допустив перекидання
транспортного засобу. В наслідок перекидання відбулося
розгерметизація та витік з трьох секцій цистерни.
На перехресті вул.
Водій автобуса РУТА 25, здійснюючи перевезення 5
Постраждалі відсутні
Китаєнка та просп. пасажирів за міським маршрутом № 237е, не врахував
Новобаварський
дорожні обставини та допустив зіткнення з легковим
у м. Харкові
автомобілем ГАЗ 3302
На проспекті
Водій автобуса АТАМАН, здійснюючи перевезення 27 Пішохід отримав травми
Перемоги у м.
пасажирів за міським маршрутом № 112 «ЖМР Східний–
Маріуполі,
ЖМР-17», допустив наїзд на пішохода, який перебігав
Донецької обл.
дорогу у невстановленому місці
На вул. Валі Котика, Під час руху автобуса ГАЗ-3302, за міським маршрутом № Пасажир отримав травми
у м. Шепетівка,
9 «Залізничний вокзал – Автостанція», пасажир автобуса
Хмельницької обл. випадково натиснув дверну ручку вхідних дверей та випав
з салону автобуса на проїзджу частину дороги
На вул. Михайло
Водій автобуса Неоплан, здійснюючи перевезення 10
Велосипедист отримав
Грушевського
пасажирів за регулярним маршрутом Житомир – Київ травму та був доставлений
у м. Житомирі
здійснив наїзд на велосипедиста, який проїжджав проїжджу
до лікарні
частину дороги по пішохідному переходу
На 36 км автодорозі Водій легкового автомобіля ВАЗ-21104 виїжджаючи з АЗС
1 пасажир легкового
М-03 Київ – Харків – не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
автомобіля отримав
Довжанський біля с. Мерседес-Бенц-Спрінтер,
водій
якого
здійснював травму та був доставлений
Дівички,
перевезення 19 пасажирів за регулярним маршрутом Київ –
до лікарні
Київської області Переяслів-Хмельницький
На вулиці Вітрука
Під час руху автобуса Рута-25, водій якого здійснював
Постраждалі відсутні
у м. Житомирі
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 10,
через технічну несправність сталося від’єднання заднього
правого колеса яке самовільно зіткнулося з легковим
автомобілем Мазда-6
На вул.
Водій вантажного автомобіля ДАФ-ХФ-105.460 (бензовоз)
Пішохід від отриманих
Привокзальній
здійснив наїзд на пішохода який раптово вийшов на
травм загинув на місці
у м. Києві
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
пригоди
місці

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

2

3

11.04.2019
17:05

12.04.2019
07:00

12.04.2019
12:50

16.04.2019
16:00
4

16.04.2019
19:05
5

6

17.04.2019
18:00

На проспекті Науки
у м. Харкові

Водій тролейбуса ЛАЗ-Е301Д1, здійснюючи перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 2 не впорався з
керуванням та здійснив наїзд на припаркований на правому
узбіччі легковим автомобілем Мазда-6
На вул.
Водій трамвая Татра-Т-3, здійснюючи перевезення 40
Плеханівської
пасажирів за міським маршрутом № 27 виконуючи маневр
у м. Харкові
заднім ходом здійснив зіткнення з легковим автомобілем
БМВ-520
На вул. Великої
Водій легкового автомобіля Фольксваген не дотримався
Бердичівської у м.
безпечної інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Житомирі
тролейбусом Шкода-15Тр, водій якого здійснював
перевезення 50 пасажирів за міським маршрутом № 1
проспекті
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Полло порушив
Александрівському у правила маневрування та допустив зіткнення з
м. Харкові
тролейбусом ЛАЗ, інвентарний. № 2205, водій якого
здійснював перевезення 50 пасажирів за міським
маршрутом № 3 «ст.м. Проспект Гагаріна – вул. 12 Квітня»
На перехресті
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф не надав
проспектів
переваги у русі та допустив зіткнення з тролейбусом
Оболонського та
Богдан-Т90110, водій якого здійснював перевезення 80
Степана Бендери у пасажирів за міським маршрутом № 27-а
м. Києві
На вул. Київської у Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 30
м. Житомирі
пасажирів за міським маршрутом №1 здійснив наїзд на
пішохода який переходив проїжджу частину дороги по
пішохідному переходу

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

2 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-2 Не з вини

Пішохід отримав травму

1-0-1 З вини

Затримано поїзди: №3104
на 1 год. 38 хв., №3008 на

1-0-0 Втручання
в діяльність

Залізничний транспорт
1

11.04.2019
11:20

Перегін Павлоград-1
– Зайцеве.

На пульт-табло ДСП друге наближення по першій непарній
колії та сигнальна установка №3 сигналізувала хибною

11.04.2019
12:35

2

11.04.2019
18.38
3

4

11.04.2019
19.33

11.04.2019
23.03
5

12.04.2019
03.40
6

зайнятістю. Причина: закорочування рейкового кола на
1 год. 12 хв., №2902 на
переїзді 1008 км +432 м без чергового не встановленим
42 хв.
металевим предметом при русі стороннього трактора через
переїзд.
Регіональна філія
Поїзд №3013 (ВЛ80с №617 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
«Одеська залізниця», колії №17 під час відправлення через самовільне
ДН-1 Одеса, ст.
спрацювання автогальм. При огляді рухомого складу
Одеса-Східна.
локомотивною бригадою виявлено саморозчеплення
автозчепів між 46 з голови поїзда вагоном №59598953 (ДР
Затримка поїзда №3013
– 28.01.2019) та 47 вагоном №95799813 (ДР – 02.04.2017
склала 1 год. 17 хв.
ВЧДЕ-1 Одеса-Застава І, ПР-1 – 19.06.2018 ВЧДЕ
Нижньодніпровськ-Вузол за кодом 403 - несправність
повітророзподільника), з утворенням розриву 0,4 м між
вагонами.
Регіональна філія
Поїзд №6924 Київ – Ніжин (ЕД9м №100) на 851 км біля
«Південно-Західна світлофора ЧМ2б травмував стороннього чоловіка, віком
Травмовано сторонню
залізниця», ДН-1
близько 50 років. Потерпілого госпіталізовано.
особу
Київ,ст. КиївДеміївський.
Регіональна філія
Поїзд №376 Херсон – Харків відправився із затримкою на
Госпіталізовано двох
«Одеська залізниця», 32 хв. через виклик працівників поліції та швидкої
пасажирів.Поїзд №376
ДН-4 Херсон, ст.
допомоги з причини бійки пасажирів із застосуванням
затримано на 00 год. 32
Березнегувате.
холодної зброї (ніж).
хв.
Регіональна філія
ДСП ст. Занки отримав інформацію від працівників поліції,
«Південна
що на непарній колії в районі з.п. Слобожанське
Затримок поїздів не
залізниця», ДН-2
знаходиться тіло стороннього чоловіка без ознак життя зі
сталося
Харків перегін Занки слідами травмування рухомим складом
– Шебелинка
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Воскобійня сигнальна установка
По впливу затримано
«Придніпровська
№5 сигналізує хибну зайнятість. Причина: сторонніми поїзди: №2339 на 38 хв.,
залізниця», ДН-1
особами разобладнано релейну шафу с. у. №5 та викрадено №2805 на 33 хв., №6005
Дніпро перегін
13 приладів СЦБ
на 31 хв., №2801 на 27 хв.,
Кам’янське –
№2009 на 26 хв., №9201

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-2 Втручання
в діяльність
1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

7

8

Воскобійня
12.04.2019
Регіональна філія
21.47
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст.
Подільськ
13.04.2019
Регіональна філія
17:36
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Мудрьона
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Колійний Пост 939
км – Лозова.
13.04.2019
Регіональна філія
22.10
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Делятин –
Коломия
13.04.2019
Регіональна філія
22:45
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Жмеринка
14.04.2019
Регіональна філія
00:08
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Лоцкине
13.04.2019
19:02

9

10

11

12

на 26 хв., №83 на 21 хв
Поїзд №763 Київ – Одеса (ЧС4 №060) на 1326 км ПК6.
смертельно травмував сторонню жінку. Повідомлено:
поліція, швидка допомога. Поїзд №763 затримано на 12 хв
Поїзд № 120 Запоріжжя – Львів (ЧС7 №303 ТЧ-8 Дніпро)
зупинився через несправність другого струмоприймача.
О 17:52 відправився на ст. Шмакове для огляду
локомотива. О 18:19 поїзд № 564 Кривий Ріг – Одеса
зупинився через відсутність габариту контактної мережі –
на повітряній стрілці № 28 звисає хрестова накладка. О
19:24 несправність усунуто бригадою ЕЧК-19
За повідомленням диспетчера ПЧ на 938 км ПК2 парної
колії сторонніми особами виявлено хлопця віком 12 років
зі слідами травмування рухомим складом.

Поїзд № 6442 Рахів – Коломия (ДПЛ № 021) на 38 км ПК10
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу. Потерпілого з черепно-мозковою
травмою госпіталізовано до районної лікарні.
Поїзд № 110 Львів – Херсон (ВЛ80Т № 1293) затримано на
12 хв. через перекриття руху пасажирами, які не сіли на
поїзд № 145 Київ – Ізмаїл.
На регульованому переїзді без чергового 188 км ПК4
сталося зіткнення поїзда № 2286 (2Т10М №3448) при
швидкості руху 5 км/год. з легковим автомобілем «ВАЗ»
чорного кольору, водій якого виїхав при
справно

1-1-0 Аварія
Смертельно травмовано
сторонню особу
1-0-0 Інцидент
Затримано поїзди: № 564
на 1 год 07 хв., № 120 на
58 хв., № 6509 на 43 хв.
1-0-1 Аварія
Травмовано сторонню
особу
1-0-1 Аварія
Затримано поїзд № 6442
на 31 хв.

Затримка поїзда № 110 на
12 хв.

Поїзд № 2286 затримано
на 31 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

14.04.2019
00:45
13

14

14.04.2019
02:01

14.04.2019
06:12

15

14.04.2019
08:31
16

15.04.2019
01:15
17

працюючій переїзній сигналізації. Автомобіль з місця події
зник. Вини філії немає
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда № 8 Одеса – Харків
1-0-0 Втручання
«Одеська залізниця», (ТЧМ-7 Ігнатюк) сигнальна установка № 10 сигналізує Затримано поїзди: № 8 на
в діяльність
ДН-3 Знам’янка,,
червоним. Причина: сторонніми особами розобладнано 30 хв., № 2782 на 38 хв.,
перегін Людмилівка релейну шафу с.у. № 8
№ 147 на 16 хв., № 91 на
– Колійний Пост
15 хв.
1090 км.
Регіональна філія
Поїзд № 6857 Харків – Лозова (ЕР2Р №7036) відправився із
1-0-0 Втручання в
«Південна
затримкою на 45 хв. через виклик працівників поліції з Затримано поїзд № 6857
діяльність
залізниця», ДН-2
причини бійки сторонніх осіб у вагоні.
на 45 хв.
Харків, ст. Лихачове
Регіональна філія
Поїзд №6578 Вадим – Миколаїв-Вантажний (Д1 №7751-0-0 Інцидент
«Одеська залізниця», 3/762-1 РПЧ-6 Христинівка) після графікової зупинки на
ДН-4 Херсон,
з.п. "Сади" (142 км ПК7) не зміг відправитись через
перегін Брилівка –
мимовільну зупинку дизеля у веденому моторному вагоні
Затримка поїзда №6578
Великі Копані
Д1 №762-1 та несправність коробки перемикання
склала 1 год. 56 хв.
швидкостей у ведучому моторному вагоні Д1 №775-3, з
вимогою допоміжного локомотива. Зі ст. Херсон о 06.36
надано допоміжний локомотив 2ТЕ10М №2654 ТЧ-8
Миколаїв
Регіональна філія
Поїзд №140 Дніпро-Головний – Лисичанськ (ЧС7 №168
1-0-1 Аварія
«Придніпровська
ТЧ-2 Харків) на головній колії №ІІ травмував сторонню
залізниця», ДН-1
жінку. Повідомлено: швидку допомогу, поліцію.
Травмовано сторонню
Дніпро, ст.
Відправився поїзд о 08.46 із затримкою на 14 хв. Потерпілу
особу
Павлоград-1
з переломом ноги та забоєм голови госпіталізовано до
міської лікарні №4
Регіональна філія
Поїзд №2194 (ТЕ33АС №2024) зупинився на 362 км ПК2
1-0-0 Інцидент
«Донецька
через спрацювання автогальм. Оглядом ТЧМ виявлено у 38 Поїзд затримано на 3 год.
залізниця», ДН-2
вагоні №61829248 (УЗ, ДР 29.03.2016 ВЧД Н-Д.-вузол)
08 хв. По впливу
Лиман, перегін блок- обрив труби гальмівної магістралі. Несправність тимчасово затримано поїзд №2704 на
пост 346 км –
усунуто локомотивною бригадою. По прибуттю на ст.
1 год. 04 хв.
Розівка
Розівка ТЧМ замовив допоміжний локомотив в хвостову
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частину поїзда тому, що вагон №61829248 не забезпечує
пропуск повітря. Надано локомотив 2ТЕ116 №1610
Регіональна філія
Поїзд №3001 (ВЛ80с №47 ТЧМ-1 Степанюк, 4994 т)
1-0-0 Інцидент
«Одеська залізниця», зупинився на 1216 км ПК7 через спрацювання реле захисту
Затримано поїзди: №3001
ДН-1 Одеса, перегін на електровозі з вимогою допоміжного локомотива. Поїзд
на 1 год. 53 хв., №2319 на
Березівка – Раухівка №2319 (ВЛ80с №568, ТЧ-2 Подільск, 4898 т) зупинився на
2 год. 05 хв., №91 на 17
підйомі на 1215 км ПК7 за поїздом №3001 з вимогою
хв., №147 на 6 хв., №7698
допоміжного. Допоміжні локомотиви надано з ст.
на 19 хв.
Колосівка: ВЛ80с №2387, ТЧМ-4 Мастикаш в голову
поїзда №3001; ВЛ80т №1291, у хвіст поїзда №2319
Регіональна філія
Поїзд №2180 (ВЛ82м №056) зупинився на 237 км ПК10
1-0-0 Інцидент
«Південна
через обрив по різьбовим з’єднанням трубки від
залізниця», ДН-4
розподільного крана до трійника гальмівної магістралі в Поїзд відправлено о 05.29
Полтава, перегін
п’ятому вагоні №61541462 (УЗ, ДР 12.02.2017 ВЧД
із загальною затримкою
Потоки – Галещина Пологи). Поїзд відправився з перегону в 03.32, прибув на
на 2 год. 31 хв.
ст. Галещина о 03.49 із затримкою на 1 год. 09 хв. для
усунення несправності
Регіональна філія
Сигнальні установки №11 та №16 сигналізують червоним, Затримано поїзди: №3179 1-0-0 Втручання в
«Одеська залізниця», сигнальні установки №9 та №14 погаслі через відсутність на 36 хв., №2635 на 35 хв.,
діяльність
ДН-3 Знам’янка
живлення мережі АБ з високої сторони та по мережі ДПР з
№3175 на 32 хв., №3177
перегін Шостаківка причини пошкодження сторонніми особами кабелю АВГ на 26 хв., №92 на 17 хв.,
– Плетений Ташлик 4х1. Усунуто о 22.55.
№119 на 15 хв.
Регіональна філія
За повідомленням бригадира колії на 110 км ПК2 на
1-0-0 Інше
«Південна
відстані 30 метрів від парної колії сторонньою особою
залізниця», ДН-3
виявлено снаряд часів ВВВ. Небезпечне місце огороджено.
Суми, перегін
Затримок поїздів немає
Скрягівка –
ТростянецьСмородине
Регіональна філія
За повідомленням ДСП ст. Сурське на регульованому
«Придніпровська
переїзді 223 км ПК1 без чергового знаходиться вантажне Затримано поїзд №6408 на 1-0-0 Втручання
залізниця», ДН-1
авто марки «Renault» д/н ВА2629ВК яке пошкодило
05 хв.
в діяльність
Дніпро, перегін
світлофор переїзної сигналізації «А». О 17.58 перегін
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Сурське - Зустрічний закритий для руху поїздів через порушення габариту. О
18.22 перегін відкрито для руху зі швидкістю 25км/год.
Регіональна філія
Поїзд №7649 (засилочний, ЕР2 №7042) зупинився на колії
«Південна
№5 з застосуванням екстреного гальмування через
залізниця», ДН-2
знаходження в середині колії тіла стороннього чоловіка
Харків, ст. Харків- (Острівний А.В., 07.12.1958 р.н.) з ознаками травмування
Пасажирський, парк рухомим складом. Повідомлено: поліція, швидка допомога.
«Н»
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП стрілочний перевод №6/8 не
«Придніпровська
переводиться в мінусове положення, працює на фрикцію.
залізниця», ДН-2
Причина: сторонніми особами стрілка №8 взята на
Кривий Ріг, ст.
закладку.
Марганець
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Запоріжжя-Кам’янське ділянка
«Придніпровська
Ч22П колії №2 сигналізує хибну зайнятість. Причина: на
залізниця», ДН-1
165 км біля с.у. №6 невідомими особами розобладнано
Дніпро перегін
трансформаторний ящик.
ЗапоріжжяКам’янське –
Сухачівка
Регіональна філія
Поїзд №2709 (ВЛ80т №1479 ТЧ-7 Знам’янка) на 1261 км
«Одеська залізниця», ПК9 . Затримка поїзда склала 22 хв
ДН-1 Одеса, перегін
Буялик –
Чорноморська
Регіональна філія
Поїзд №6021 Львів – Сянки (ЕР2 №1232, РПЧМ Нагалюк)
«Львівська
на 123 км ПК3 Затримка поїзда склала 56 хв. По впливу
залізниця», ДН-1
затримано поїзд №6020 на 53 хв
Львів перегін
Бойківська – Явора
регіональна філія
За повідомленням оператора дефектоскопічного візка на
«Донецька
464км ПК5, у полосі відводу на відстані біля 5м від колії,
залізниця» ДН-2
виявлено снаряд часів ВВВ. Перегін закрито для руху

Смертельно травмовано
сторонню осбу. Затримано
поїзди: №7649 на 1 год. 11
хв., №6530 на 39 хв.

1-1-0 Аварія

Затримано поїзд №2703 на
37 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Повідомлено: поліцію,
ВОХР. По впливу
затримано поїзди: №2804
на 30 хв., №6232 на 23 хв.,
№6004 на 21 хв. О 06.35
несправність усунуто

1-0-0 Втручання
в діяльність

смертельно травмував
стороннього чоловіка.

1-1-0 Аварія

смертельно травмував
стороннього чоловіка.

1-1-0 Аварія

Перегін закрито для руху
поїздів. Місце
огороджено.

1-0-0 Втручання
в діяльність
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Лиман, перегін Сіль
– Зовна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст. ДніпроГоловний

поїздів. Місце огороджено.
На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про
замінування будівлі вокзалу ст. Дніпро-Головний..

Проведено евакуацію
пасажирів та персоналу

1-0-0 Втручання
в діяльність

